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a kisebbseuekel~"
.',,10menli
meg az enveszentil
A humor mentalis
szerepcrol cs kozosscgszervezo erejcrol

KQzismert, bogy a magyar melankolikus termeszetu. Mindannyian folyton kesergunk valamin, mintha a
rossz kedelyallapot k6telezo lenne.
Nemcsak az eltesebb korosztaly kedeIytelen, nemzetunk szine-viraga is
ezeregy okot talal ra, hogy bunak
eressz~ a fejet. A nyomott hangulat aztan az evek folyaman komoly depressziova melyiil, ezert van koztunk
annyi depresszios lelki beteg.
A dolog magyarazatat keresve altalaban "a balsorsra", "a koriilmenyckre", az elet "nehezsegeire" szoktunk
hivatkozni. Szo siDes rol". Az ember
termeszetenel fogva onzo, azt szeretnenk, ha a vilag koriilottupk forogna,
es a Nap csak rank sutne. Es minthogy
a dolgok a valosagban maskent allnak,
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a bennunk rejlo narcizmus nehezen
viseli el ezt a "mellozottseget".
Talan ez az "osi serelem" a bajok
egyik forrasa, amely azonban onmagaban veve aligha Leone kedelytelenne
bennunket, ha onbizalmunk nem lenne gyenge es torekeny. Marpedig
tobbnyire ez a helyzet.
A magyarsag koreben ugyanis
elegge nagy tert hodftott az individualista szemlelet, amely a kozossegi kotelekek fellazulasaval jar egyiitt. K6zossegi k6telekek hianyaban viszont semmibe veszik egymast az emberek, senki sem talalja a helyet, s tobbe-kevesbe
mindenki onertekelesi problemaval
kuzd. Az emberek az ertekvesztes cIleDugy probalnak vcdekezni, bogy paradox modon meg inkabb magukba
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zark6znak, Cs sokszor szinte a nevetseSzf~padon val6 fellepesukr61 keszUlt
Klemm
gesseg hataciig komolyan veszik ma- felvetelt. Jeles humoristciink
J6zsef, Uphaft Pal es Heinermann Pegukat.
Sehol a vilagon ennyi ontelt, ser- ter - az elmUlt tfz ev sarin keresztbehosszaba bejartcik a Delvidek szinte vatett, magaba zark6z6, felfuvalkodott
ember, mint koriinkben, akiknek a lamennyi magyar telepuleset, mfg velelket lepten-nyomon serti, sebzi a vi- gftl a "Telepi Radi6 Balkani Millennilag valamivel.
umi Kabarejaval" eljutottak BudapestHogyan lehetne ebbol a burokb61
re, .a vilag legnagyobb magyar sz6rkiszabadftani a mircizmusuk altal fog- vanytelepulesere" is.
lyul ejtett embereket? Hogyan lehetne
Nem roluk szeretnek fmi, bar megelviselhetObbe tenni a magunk szama- erdemelnek, hiszen ami az elismerest
ra a vilagot, es kedeIyesebbe tenni va- illeti kozeletunkre jellemzo modon a
kritika felettebb szukkeblu volt veliik
lamelyest az eletet?
Mindezek a kerdesek annak kap- szemben, jollehet kevesen foglalkoztak tobbet val6 eletunkkel, mint ok.
csan meriiltek eel bennem, bogy j6fzlit
deriiltem a Telepi Radi6 miisoros est- Talan eppen ezert a nagy esend, higlen elsosorban
azok reszesulnek
jell, pontosabban, miutcin ismetelten
agyonhallgatcisban a media reszer61,
megneztem a budapesti Mikroszk6p
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Ha ilyen a gyl:Szelem,milyen lehet a vereseg!
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Vilag proletarjai menekuljetek!
akik a koriilottimk fo]"o .nema komedial" nem tudjak szo ~elkul hagyni.
Engem ezutta] tonenetesen
az a
kerdes foglalkoztat, mikem lehetseges, hogy azokon a dolgokon, amelyek miatt allftolag gyalazatpsan rossz
a kozerzetunk, tul~donkeppen jofziit
lehet deriilni. Mikem kesztethet bennunket mosolyra aI, ami kuI6nben zsigeri fClelemmel toll el bennunket?
Ennyire csak ralatas kerdese lenne
minden? Mar Freud felismette, hogy a
vice, a trefa milyen fomos sierepet jatszik lelki egeszsegilnk szemepJ;lyaboI.
A huller, karikatura ugy je!~uJti meg
a temat, hogy (g6rbe) ti¥kiit allft
elenk. A kulonbozo arcok~jelJemek,
tarsadalmi helyzetek, politikai'szitua(:iok sajatos abrazolasa meghokkent es

szemleletvaltasra
kesztet bennunket.
Nemcsak a szemely lelki egeszsege
szempon0abol fontos ez a szempomvaltas, hanem az 0 szavait idezve: .lenyiigozo hatassal van a tarsadalomra
magara is". Egy-egy vice olykor slime
bomba~entrobban,
Cantos kozerdekii
esemennye valik, es mint a nagy tragediak vagy gyoztes csatak hfreit meseIik
egymasnak az emberek.
Vonatkozik ez a karikaturara is,
amely valamilyen rank jeIlemzo, bennunk rejlo .rut dolgot" vesz celba,
amit a karikaturista eloterbe probal allftani, nyi]vanvalova igyekszik tenni
szamunkra. A jo karikatura mindig
igazsagos: a benne rej]o ironia celja
nem a mega]azas, hanem a szemunk
elott rejtett dolgok lattatasa. A komiA Magyar Sz6 2002. evi naptara . 101
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Ki itt a bolond?
kus szemleleunod reven leplezodunk
le onmagunk es egymas elolt, mikozben uj viszonyba kerulunk onmagunkkal, egymassal es a vihiggal.
Az emberek, akar trHaTol, akar
karikaturarol van szo, altalaban nehezen viselik el, hogy masok celt<iblaja
legyenck, A cyranoi gondolat jegyeben: Magamat.'kigunyolom,
ha kell,
de ha mas teszi all, nem u.1rom el
(Rostand). Pozitiv enkepunk megorzese erdekeben hianyossagainkat erthetoen megprobaljuk elzami a kulso
szemlelok elOt, kovetkezetesen valamilyen maszk moge rejtozunk. Csakhogy
ezt a rejtozkodest intellektusunk megsinyli, hiszen keptelenek vagyunk megujulni anelkul, hogy visszajelzeseket
ne kapnank azokrol a szemelyi sajatossagainkrol, amelyekrol ugy veljuk,
102

.

A Magyar Sz6 2002, evl napt~ra

hog)' cl vannak z.;in'a a \il;ig clOt, Mil1dannyiunk szemeI)isege tartalmaz hianyossagokat, torzuhisokat, galIasoka t,
olykor val6sagos tarhazai vagyunk a
nevetscgcs cs komikus clcmeknck.
amelyekkcl csak ritkan szembcsilliil1k,
kovetkezcskcpp ncm tlldjllk Ickilzdeni, tlllhaladni czekct. Azokon a [alaken, amclyekkel korulvesszuk magunkat neha csak a trera, a karikatura tud
rest utni. Csak a humoros megjelcnites kepcs a magunkban Orlon narcisztikus enkep, es valamely jcllemvonasunk kielezesevel mas belatasra kesztetni bennunkct.
Az(is mondhatnank,
hogy a vice,
a kari~u:ira, a huffier "jcJ,tekos,tTHas
itele!". A nevctest a meghokkenes, a
hirtelertmegvilagosodas
valga ki bel6lunk. Szemben peldaul azzal a gyotrc-

wKimenti meg az enyeszettol a kisebbsegeket?"
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lemmel, amikor hosszasan mossak a
fejiinket, mikozben csak a dac es elIenalias erosodik benniink.
lIyen meghokkenesre
es megvilagosodasra mindenkor sziiksegiink lehet. Kivaltkeppen olyan helyzetekben,
amikor a kiilso fenyegetettseg miatt altahinos jelensegge valik, bogy feliink
szembenezni sajat szerepiinkkel. MiDel jobban feliink, annat jobban beszukiil gondolatVilagunk, s annat jobban igyeksziink megteveszteni onmagunkat es masokat. Ettol lesz olyan
gorcsos a magatartcisunk, amely egy
bizonyos ponton till szanalmat kelt, es
nevetsegesse tesz benniinket.
A rovasunkra elsiitott trera megprobat kizokkenteni benniinketebbOl,
a szerencsetlen helyzetbol: amennyiben felrugva a koznapi beszed es gondolkodas szabalyait Ieleplezi, napvilag-
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ra hozza azt, amit a feIelem, a tiltcis, a
gondolkodasi
restseg miatt onmagunk elm is rejtegetiink. A trera, a humer, a felszakad6 nevetes ilyen ertelemben terapias hatcisu. Nem veletlen,
bogy a diktaturak lelektani sajatossagai kale tartozik a viccek spontan tarsadalmi terh6dftcisa.
A Telepi Radi6 Cantos misszi6t
vallalt magara, amikor az eImult nehez evekben a humor nyelven pr6balta megmutatni nekiink a felelmetesnek tuno vihig masik arcat <"Ismet lOves a tudas an}ja") , eIsosorban a hatalmassagok komikus abrazolasaval ("Mi
tengodiink kenyeren es vizen, Cantos,
bogy az uj elvtarsj61 eljen") , kiilonbOzo ideol6giai fricskakkal <"Tanultunk,'"
tanultunk, tanultunk...") , a politikai
elet visszassagainak bfralataval ("Ha
ilyen a gyozelem, milyen lehet a vere-

Ord6gi vagy angyali hozomany
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Szoros szaru pisztacia. isten veled Nagy-Szerbia!
seg?"), az emberhez meltatlan t<irsadalmi helyzetek kifigurazasaval ("Vitag prolet<iIjai, menekiiljetek!").
Az
ironia tobbnyire masok ellen iranyult,
pedig az elmult evek hanyattatisai soran mi, kisebbsegiek is szamtalanszor
valtunk onmagunk karikaturaiva. A
Telepi Radio - a kisebbsegi partokra
torteno utalasoktol eltekintve ("Csin~ltunk sok leha, haszontalan partot",
"at vajdasagi magyar part keres egy
parttagot")

-

egyelore

megkfmelte

zarszavat illeti igazi telitalalat: "Kedves
hallgatoim, kesore jar, gondoljanak a
besugokra, halkftsak le lelkiismeretiiket!")
Igaz, ott ahol annyira elveszett a
humorerzek,
mint nalul}k, csfnjan
ken a trefaval bannunk. Am nem lehet ketseges, hogy tarsadalmi mentalitasunk javftisa es elakadt kozossegszervezodesiink serkentese celjabol a
humorra ajov6ben igen Cantos szerep
ham!.

Ne feledjiik,

hogy a diktaturak

atomizal6dott kisebbsegeinket
attol,
hogy sajat gyengesegeikkel szembenezzenek. A besugok. koponyegforgatok, haszonlesok es kollaboransok nepes hadara gondolva akar tulzottnak
is erezheyiik ezt a tapintatos figyel-

legkiszolgaltatottabb reteget a kisebbsegek jelentik, nekik van tehat legnagyobb sziiksegiik a felelem oldasara, a
helyes onertekeles kialakftisara,
higlen nem kis mertekben eppen ezek a
gorcsok teszik oromtelenne az eletet

messeget. (Bar, ami a Telepi Radio
Balkani Millenniumi Kabarejanak a

es rutta a vilagot.
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